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Korea będzie potężna
W ubiegłym roku naród koreański obchodził 60 rocznicę wyzwolenia
Ojczyzny i 60 rocznicę utworzenia Partii Pracy Korei jako wielkie święto
zwycięstwa, a obecnie prowadzi powszechny marsz w imię budowania potężnego i
rozkwitającego mocarstwa socjalistycznego.
Korea, która przez wiele lat prowadziła „Trudny marsz” i forsowny marsz, na
razie odczuwa braki w wielu dziedzinach, a przed nią jeszcze pojawi się wiele
trudności i przeszkód. W szczególności, Stany Zjednoczone i inne siły reakcyjne
przez cały czas nasilają próby izolacji i zduszenia Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej.
W konsekwencji ostrej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, „jedynym
supermocarstwem” powstały bardzo skomplikowane i ciężkie warunki dla Korei.
Lecz niezłomna jest wola jej armii i narodu, aby przekształcić swój kraj w silne
gospodarczo, dostatnie mocarstwo, z wysokim poziomem życia narodu, to znaczy
podnieść swój kraj do pozycji najsilniejszego mocarstwa pod każdym względem;
politycznym, militarnym, ekonomicznym i kulturalnym. Ponieważ twardo wierzą w
możliwość zbudowania potężnego, rozkwitającego mocarstwa.
Armia i naród przede wszystkim całkowicie we wszystkim ufają swojemu
przywódcy Kim Jong Ilowi. „Pod dowództwem Kim Jong Ila bezwzględnie
zwyciężymy” - to żelazne przekonanie Koreańczyków.

Kim Jong Il jest szeroko znany jako przywódca państwa, szlachetny i wielki
myślą, doświadczony w kierowaniu państwem, mądry w pracy z masami.
Armia i naród twardo wierzą, że wszystkie trudności i przeszkody zostaną
pokonane i zostanie osiągnięty postawiony cel.
Wiara ta opiera się na tym, że Kim Jong Il z przenikliwym umysłem,
genialną

innowacyjnością,

niezwykłą

zuchwałością,
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bezgraniczną

i

pełną

poświęcenia miłością do narodu opracował strategię budowania potężnego
rozkwitającego mocarstwa i prowadzi do zwycięstwa ogromny, powszechny marsz w
imię osiągnięcia celu. Jego wybitne myśli i przywództwo służą jako latarnia
oświetlająca drogę narodowi koreańskiemu w tym powszechnym marszu, jego
żelazna wola, energia i bezprzykładna zuchwałość stanowią źródło siły i entuzjazmu
narodu i armii. Dzięki jego ciągłym inspekcjom jednostek wojskowych, armia, jako
podpora kraju w rewolucji Songun odgrywa główną rolę. Kierując na miejscu pracą
różnych gałęzi gospodarki narodowej, z głęboką wiedzą o najnowszych osiągnięciach
nauki i techniki, oraz nieprzeciętną przenikliwością dotyczącą tendencji rozwoju
gospodarki świadczy o wyraźnym ukierunkowaniu i drodze prac naukowo
badawczych oraz ożywieniu gospodarki. Pod jego mądrym przywództwem armia i
naród z twardą wiarą w zwycięskie zakończenie powszechnego marszu dokonują
bohaterskich czynów. Nie bacząc na deficyt w zaopatrzeniu, oraz szczególnie trudną
sytuację w dostawach żywności, w ciągu zaledwie kilku lat uporządkowano –
poprzez scalenie drobnych działek – ponad 300 tysięcy ha gruntów rolnych; w ciągu
krótkiego czasu zbudowano systemy nawadniające. Gwarancją sukcesu narodu
koreańskiego w budowaniu potężnego rozkwitającego mocarstwa jest wielka siła
militarna i jednomyślność.
Można powiedzieć, że w naszych czasach o losie kraju decyduje siła militarna i
jedność. Przy słabej sile militarnej i braku jedności nawet niezły potencjał
ekonomiczny oraz korzystne warunki naturalne nie wystarczą do ochrony kraju przed
samowolą i bezprawiem, ingerencją i agresją imperialistów. Nie uda się także
rozwijać gospodarki zgodnie z interesami swojego narodu oraz osiągnąć postępu i
rozkwitu kraju.
Militarna siła i jednomyślność, wzmocnione poprzez politykę Songun są
najpewniejszym narzędziem w budowaniu potężnego, rozkwitającego mocarstwa.
Dzięki wybitnemu opartemu na polityce Songun przywództwu Kim Jong Ila,
Koreańska Armia Ludowa w pełni przygotowana jest pod względem ideowopolitycznym i militarnym, stała się niezwyciężoną armią posiadającą nowoczesne
środki ataku i obrony, a także siłą powstrzymywania jądrowego. Armia,
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bezgranicznie oddana swojemu Najwyższemu Głównodowodzącemu odgrywa
główną rolę w umacnianiu jednomyślności społeczeństwa koreańskiego. Gotowość
do obrony własną piersią przywództwa i towarzyszy, którą przejawiają żołnierze
Armii Ludowej, służą za duchową podstawę, na której koreańska jednomyślność
umacnia się i rozwija, tak jak przystoi epoce Songun, gdy cała armia i cały naród są
silnie zjednoczeni wokół przywództwa wspólnotą myśli i woli, miłością do
towarzyszy i poczuciem długu moralnego. Cała armia i cały naród razem z
przywództwem tworzą jedną całość, złączoną wspólnym losem, i to stanowi taką siłę,
wobec której nie utrzyma się żadna twierdza.
Dzięki niezwyciężonej sile militarnej naród koreański z twardą wiarą w siebie,
jednomyślnie osiąga coraz to nowe zdumiewające sukcesy na wszystkich odcinkach
socjalistycznego budownictwa.
Żadne groźby i szantaże, nieoczekiwane wstrząsy na świecie, nagromadzone
trudności nie są w stanie wystraszyć narodu koreańskiego, skupionego wokół
swojego przywódcy poprzez wspólne myśli i wolę oraz zatrzymać jego pochód. Siła
jednomyślności wyraźnie przejawiła się w ubiegłym roku w dziedzinie rolnictwa.
Odpowiadając aktywnie na wezwanie Kim Jong Ila, aby zmobilizować wszystkie
siły w celu osiągnięcia radykalnych zmian w produkcji rolnej, cała armia i cały naród
od pierwszych dni nowego roku osiągali wielkie sukcesy. Jednego tylko dnia, 3
stycznia, jak informowano, ponad 15 tysięcy ciężarówek i traktorów dostarczyło na
pola spółdzielni rolnych ponad 600 tysięcy ton nawozów i 1380 narzędzi rolniczych.
Silna ideowo Korea, zarówno pod względem militarnym jak i politycznym
postawiła sobie jako główny cel budowę państwa potężnego gospodarczo. Trwała
podstawa niezależnej gospodarki narodowej, stworzona dzięki dziesięcioletniej
pełnej poświęcenia pracy oraz własne wielkie siły naukowo-techniczne gwarantują
pewny sukces.
Ona ma wielki potencjał.
W niedalekiej przyszłości w Korei nastąpi ożywienie gospodarcze i osiągnięty
będzie wielki cel budownictwa potężnego rozkwitającego mocarstwa.
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